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A MÁOK országos küldöttközgyűlésének azon határozatai, amelyek egyes kamarai
szabályzatok módosításáról (vagy új szabályzat elfogadásról) szólnak, és amelyek 2011.
október 27.-től hatályosak:
1. A MÁOK Minimális műszerezettség és felszereltség szabályzat úgy módosul, hogy
minden társállat vagy lovas tevékenységet is végző magán-állatorvos számára
kötelező felszerelés az ISO 11784 szabványnak megfelelő mikrochipek leolvasására
alkalmas, az ISO 11785 szabványnak megfelelő chipleolvasó készülék.
2. Technikai jellegű változásokkal módosult a MÁOK szabályzata „az ebek veszettség
elleni védőoltása beadásának szakmai és etikai feltételeiről, továbbá az ebek
összevezetett veszettség elleni védőoltásának megszervezéséről és elvégzéséről.” A
szabályzat új elnevezést kapott (a MÁOK veszettség elleni védőoltási szabályzata –
rövidítve EVEV szabályzat) és néhány helyen szövegkorrekció történt, valamint
módosultak a mellékletei is. A hatályos új szöveg a MÁOK honlap „Szabályzatok”
menüjében letölthető és elolvasható.
3. Elfogadásra került a Magyar Állatorvosi Kamara új szakmai irányelve a
köztenyésztésben tartott lófélék elektronikus transzponder beültetésével történő
egyedi és tartós megjelölésére.
4. Módosult a MÁOK ún. Útlevél szabályzata (ez lett a hivatalos neve), valamint
kiegészült egy 3.3. ponttal, ami így szól: „Az egységes európai kisállat-útlevél
felhasználására (kitöltésére illetve aláírásával és kamarai bélyegzőjének
lenyomatával történő érvényesítésére) az az érvényes kamarai működési
engedéllyel rendelkező állatorvos jogosult, aki az útlevelet megrendelte. Kivételes
esetben sor kerülhet a megrendelt és átvett kitöltetlen egységes európai kisállatútlevél(ek) érvényes kamarai működési engedéllyel rendelkező állatorvosok közötti
átadására-átvételére, ha az átadás-átvételről a felek az átadott-átvett útlevél(ek)
egyedi sorszámát is tartalmazó írásbeli jegyzőkönyvet vesznek fel, aláírásukkal és
kamarai bélyegzőjük lenyomatával látják el azt és az átadást-átvételt követő 15
napon belül megküldik a kamara országos irodájának a jegyzőkönyv egy példányát”.
5. Módosult a MÁOK Etikai Szabályzatának néhány pontja:
- VII. fej. 3. pontja (rendelet szám korrigálása),
- IX. fej. 3. pontja új szövege: „Az állatorvos az állattartókkal való korrekt
kapcsolata érdekében köteles közzétenni rendelésének rendjét, valamint
telefonos elérhetőségét”.
- I. fej 2/B pontja, mely szerint „Súlyos etikai vétségnek minősül a jogerős etikai
határozatok nem teljesítése.”
- II. fej. 15. pont kiegészült egy új mondattal: „Súlyos etikai vétségnek minősül az
engedélytől eltérő, vagy az engedély nélkül, illetve a szükséges hatósági vagy
egyéb engedélyek valamelyikének hiányában végzett állatorvosi tevékenység.”
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